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Svar på brev om ulovlig beiting av tamrein
Viser til brev mottatt 08. mars fra Kjell Egil Hage, og brev mottatt 11. mai fra
Midtre Gauldal kommune, vedrørende ulovlig beiting av tamrein.
Det vises til to enkelt-observasjoner av ca. 80 – 100 rein utenfor det samiske
reinbeiteområdet, og påstander om tamrein i Lundadalen og i Forollhogna. Det
stilles spørsmål til om forvaltningen (herunder Fylkesmannen) har kontroll på
reintallet, og det anmodes om at Fylkesmannen følger opp forholdet med
adekvate tiltak opp mot reinbeitedistrikt.
Alle indikatorene vi har, herunder melding om reindrift, slaktevekter og
produksjon tilsier at reintallet er der det skal være. Det er sjeldent det blir
organisert telling av reinbeitedistrikt for å bekrefte reintall her i sør, og vi ser
heller ikke at dette er nødvendig for distriktet det gjelder, altså Gåebrien sijte
(Riast/ Hylling reinbeitedistrikt).
I reindriftslovens § 28 står følgende: «Reinen skal holdes under slikt tilsyn at
den så vidt mulig hindres fra å volde skade, komme utenfor lovlig beiteområde
eller sammenblandes med annen rein.» I og med at det i bestemmelsen er
formulert med; så vidt mulig, er Fylkesmannen pliktig til å gjøre en
skjønnsmessig vurdering av slike situasjoner.
Vi er kjent med at det til tider kan befinne seg rein utenfor det samiske
reinbeiteområdet, men dette er streifbeitende rein og ikke rein som er blitt
flyttet utenfor det samiske reinbeiteområdet med overlegg. For kommunene
Midtre Gauldal og Selbu går grensen for det samiske reinbeiteområdet stort sett i
et sammenhengende fjellområde, uten noen form for naturlige eller tekniske
barrierer. Man kan derfor ikke forvente at reindriften til enhver tid, 24 timer i
døgnet, skal ha kontroll på flokkene.
Observasjonene er samtidig gjort i en tid hvor det meste av rein og reineiere
oppholder seg i vinterbeitedistriktet Fæmund sijte. Reindriften forholder seg til
like unaturlige grenser i sør, og er derfor nødt til å sette inn mye av sine
ressurser på å overholde disse grensene. De mindre reinflokkene som går igjen i
nord føres derfor lite tilsyn med i vinterperioden.
Slik grensen for det samiske reinbeiteområdet er tegnet, må man påregne at
rein til tider vil trekke over de administrative grensene. Når det er sagt, har
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reindriften ikke beiterett utenfor de administrative grensene, og skal så langt det
lar seg gjøre drive rein tilbake.
Fylkesmannen kjenner ikke til, og har ikke mottatt beskjeder om, rein i
områdene Lundadalen eller Forollhogna. Vi kommer derfor ikke til å kommentere
disse påstandene.
Med hilsen

Helge Hansen (e.f.)
reindriftsdirektør
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seniorrådgiver
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